
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov zo dňa 17.09.2018 č. SAŽP SERP/2018/136 medzi: 

 

1. Objednávateľ:  

Názov:    Slovenská agentúra životného prostredia  

Sídlo:    Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  

IČO:    00 626 031  

IČ DPH:    SK2021125821  

DIČ:    2021125821  

Bankové spojenie:            

IBAN:                                   

Zastúpený:   Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ  

Kontaktná osoba:  Ing. Boris Martinka  

Telefón:                              

Email:                                   

(ďalej len „Objednávateľ“)  

a 

2. Zhotoviteľ:  

Názov:    A.I.I. Technické služby s. r. o. 

Sídlo:    Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka 

IČO:    45 917 833 

IČ DPH:    SK2023138755 

DIČ:    2023138755 

Bankové spojenie:            

IBAN:                                   

Zapísaný:  v OR Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 68690/B 

Zastúpený:   Norbert Veselský, konateľ 

Kontaktná osoba:  Ing. Tomáš Harmady  

Telefón:                              

Email:                                  

(ďalej len „Zhotoviteľ“)  

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len „Strany dohody“) 

Preambula 

1. Strany dohody v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorili dňa 17.09.2018 Rámcovú dohodu o 

poskytovaní služieb č. SAŽP SERP/2018/136 (ďalej len „Rámcová dohoda“). 



 

2. Rámcová dohoda bola dňa 17.09.2018 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky, pričom účinnosť nadobudla dňa 18.09.2018. 

 

3. Dňa 19.11.2019 Strany dohody uzatvorili dodatok č. 1 k Rámcovej dohode, ktorý nadobudol účinnosť dňa 

22.11.2019. 

 

Čl. I 

1. Strany dohody sa s poukazom na dispozitívnu zásadu vyplývajúcu zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník dohodli na ukončení Rámcovej dohody ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody, ktorý je 

posledným dňom trvania Rámcovej dohody (ďalej len „Termín ukončenia“).  

 

2. Strany dohody zhodne konštatujú, že ku dňu uzatvorenia tejto dohody o ukončení Rámcovej dohody 

neevidujú žiadne nedokončené alebo pretrvávajúce zákazky, ktoré boli zadané na základe objednávok 

vystavených počas trvania Rámcovej dohody (tzv. „čiastkové zmluvy“) a všetky práva a povinnosti 

v súvislosti s objednávkami, ktoré boli vystavené ku dňu uzatvorenia tejto dohody o ukončení Rámcovej 

dohody, považujú Strany dohody za riadne vysporiadané a zákazky realizované na základe objednávok za 

dokončené. Pre vylúčenie pochybností, Zhotoviteľ nebude po podpise tejto dohody o ukončení Rámcovej 

dohody, ani po Termíne ukončenia, realizovať pre Objednávateľa žiadne zákazky alebo iné činnosti 

v zmysle Rámcovej dohody. 

 

Čl. II 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu založeného Rámcovou dohodou  neeviduje 

zo strany Objednávateľa žiadnu neuhradenú faktúru. Strany dohody zároveň vyhlasujú, že všetky 

vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z Rámcovej dohody sú medzi Stranami dohody ku dňu ukončenia 

zmluvného vzťahu založeného Rámcovou dohodou vysporiadané.  

 

2. Táto dohoda je vyhotovená v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch, z ktorých 5 (slovom: päť) obdrží 

Objednávateľ a 1 (slovom: jeden) Zhotoviteľ. 

 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania Stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa ust. § 

47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

4. Strany dohody vyhlasujú, že s touto dohodou boli riadne oboznámené, nebola uzatvorená v tiesni, ani za 

iných nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

Za Objednávateľa:      Za Poskytovateľa:  

V Banskej Bystrici dňa ....................    V Bratislave dňa ................. 

  

 ...............................................................    ..................................................  

Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ                  Norbert Veselský, konateľ 

Slovenská agentúra životného prostredia  A.I.I. Technické služby s. r. o. 


